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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ  

CÍL PRÁCE 

Cílem mé práce je zhodnotit systém motivace a odmě-

ňování pracovníků ve společnosti na základě získa-

ných informací z dotazníkového šetření.  

 

ABSTRACT 

In Bachelor’s thesis concern problems associated with Motivati-

on and remuneration emplyess in Security & Cleaning service 

ARGUS, spol. s r.o. The theoretical part include all important 

ideas from relevant liretature associated with basic terms of mo-

tivation and renumeration. How I can the motivation divide and 

what kind of remuneration provide with employee. The practical 

part has been directed at depicting the present system of the 

company and carriyng out the research to find out the satisfacti-

on with motivation’s and remuneration’s system in this compa-

ny. In the conclusion of this bachelor thesis I recommend steps 

that could be taken towards the improvement of the current sta-

te of employees in the company and could to lead to higher sati-

sfaction of employees and their interest in company’s goals.  

ABSTRAKT 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou motiva-

ce a odměňování zaměstnanců v bezpečnostní a úklidové 

službě ARGUS, spol. s r.o. V první, teoretické části, čerpám 

z odborné literatury, kde rozebírám základními pojmy, které 

definují motivaci a odměňování - jak se motivace rozděluje 

a jaké formy odměn je možné zaměstnancům poskytnout.  

V praktické části se zaměřím na současný systém ve spo-

lečnosti a formou dotazníků budu zjišťovat, jak jsou za-

městnanci spokojeni se současným motivačním a odměňo-

vacím systémem ve společnosti. Na závěr této práce vyhod-

notím současnou situaci a navrhnu taková opatření, která 

by mohla vést zvýšení spokojenosti zaměstnanců a v jejich 

zájmu k cílům společnosti.  

 
 
Zdroj: Logo společnosti ARGUS, spol. s r. o. (zdroj:http://argus-bs.cz/cs/) 

PŘÍNOS 

Přínosem práce je navrhnout opatření, která by vedla 

ke zlepšení podmínek a současného stavu systému 

motivace a odměňování ve společnosti ARGUS, spol. 

s r.o.  

http://argus-bs.cz/cs/

